INSCRIPCIÓ CAMPUS VIU L’ESTIU 2022
LLINATGES_________________________________________________________

NOM______________________________

ADREÇA_______________________________________________________ POBLACIÓ______________________________
CP _____________________ NAIXEMENT _______________________ TELÈFON ___________________________________

FOTO

TELÈFON 2 _________________________________________ TELÈFON 3 _________________________________________
EMAIL ____________________________________COL·LEGI _________________________________ CURS _____________
AL·LÈRGIES _________________________________________________ MALALTIES ________________________________
DISCAPACITAT________________________________________________GRAU____________________________________
Autoritzo l’ús de la imatge/veu del/la participant per a DICDRAC? □ SI
□ JUNY (PREPARA’T)

□ JULIOL

□ AGOST

□ ACOLLIDA MATINS DE 7.30 A 9.00
SERVEI D’AUTOCAR □ JULIOL

□ NO

□ SETEMBRE (ACABAMENT)

□ SERVEI DE MENJADOR

□ AGOST

OBSERVACIONS
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
AUTORITZACIÓ:
Jo,__________________________________________________________________________________amb DNI/NIE _______________________________,
com a pare/mare/tutor/a de ______________________________________________________________________ autoritzo el/la participant a assistir al
campus d’estiu i participar a totes les activitats i sortides programades, coneixent la normativa, les activitats i els riscs que suposen, i a prendre
les decisions medicoquirúrgiques necessàries sota la supervisió facultativa.
Protecció de dades de caràcter personal: el responsable del tractament, juntament amb l’Ajuntament d’Alcúdia, és DIC DRAC, S.L.U., amb domicili al carrer de la Indústria, 33, baixos, 07013
Palma, telèfon 971220528 i a/e informacion@dicdrac.net. Podeu sol·licitar-nos l'accés a les vostres dades personals, la seva rectificació o supressió, la limitació del seu tractament, sol·licitar la
seva portabilitat, a oposar-se al tractament, i presentar una reclamació davant una autoritat de control. La finalitat del tractament és la gestió i el desenvolupament d’aquesta activitat i finalitats
promocionals. Només es comunicaran les vostres dades quan calgui per al desenvolupament correcte i el control d'aquesta activitat, i, si escau, a altres tercers tals com a federacions esportives,
entitats bancàries i companyies asseguradores, o d’altres per obligació legal. La legitimació per al tractament ordinari deriva de l'acte d'inscripció i de l'atenció d'obligacions legals. El tractament
per a finalitats promocionals es basa en l'interès legítim del responsable. Les dades seran conservades durant la prestació del servei i el temps necessari per a atendre les possibles
responsabilitats nascudes del tractament. Dades sensibles: necessitam tractar dades sensibles d'inscrits (dades de salut, minusvalidesa o al·lèrgies). En proporcionar aquestes dades consentiu
expressament que siguin tractats per a adaptar l'operativa a les eventuals necessitats de l'inscrit. Aquest tractament és indispensable per al desenvolupament correcte de l'activitat. Fotos i vídeos:
per a informar el públic sobre les nostres activitats podem realitzar vídeos o fotografies durant les activitats i difondre aquest material a través dels nostres webs, xarxes socials, fullets o mitjans
de comunicació, de manera no limitadora.
Aquest consentiment es presta de forma gratuïta, durant el temps que considerem necessari per a les finalitats abans descrites i a l'empara del que disposa l’LO 1/1982, sobre protecció civil del
dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

□ Vull rebre informació de DIC DRAC per mitjans electrònics.
AUTORITZACIÓ DE RECOLLIDA:
Jo________________________________________________________________amb DNI _____________________________ com a pare/mare/tutor/a de
___________________________________________________ autoritz el/la participant a sortir de les activitats amb una persona autoritzada per mi:
Nom de la persona autoritzada 1: ____________________________________________________________DNI ___________________________________
Nom de la persona autoritzada 2: ____________________________________________________________DNI ___________________________________
POT SORTIR TOT/A SOL/A? □SÍ

□NO

A __________, de ____________________ de 20_________
A continuació han de signar tots els/les tutors/es legals del/de la participant. En cas que només sigui possible la signatura d’un/a dels/les
dos/dues tutors/es, heu d’aportar una còpia de la documentació oficial que ho justifiqui:
PARE/TUTOR/MARE/TUTORA
Nom i llinatges: _____________________________________________________________ DNI/NIE ____________________ Signatura:
PARE/TUTOR/MARE/TUTORA
Nom i llinatges: _____________________________________________________________ DNI/NIE ____________________ Signatura:

INFORMACIÓ GENERAL
Dates (excepte cap de setmanes i festius):
• Juny (prepara’t): del 24 al 30 de juny.
• Juliol: de l’1 al 31 de juliol.
• Agost: del l’1 al 30 d’agost.
• Setembre (acabament): de l’1 al 9 de setembre.
- Dies i horari d’activitat: de dilluns a divendres de 9.00h a
14.00h.
Destinataris:
• Grup 1: nascuts 2018, 2017 i 2016
• Grup 2: nascuts 2015, 2014 i 2013
• Grup 3: nascuts 2012, 2011 i 2010
• Grup 4: nascuts 2009, 2008 i 2007 (amb bicicleta de
muntanya i casc de seguretat).
Lloc i horaris JUNY i SEPTEMBRE:
• Grup 1: Pavelló - Poliesportiu Municipal
• Grup 2: Pavelló - Poliesportiu Municipal
• Grup 3: Pavelló - Poliesportiu Municipal
• Grup 4: Pavelló - Poliesportiu Municipal
- Horari d’acollida matins: al Pavelló - Poliesportiu
Municipal de 7.30h a les 9.00h (a partir del primer dia de
l’activitat).
- Horari per el començament de les activitats: cada grup
al seu espai de 9.00h a 14.00h.
- Horari recollida de les activitats: al Pavelló - Poliesportiu
Municipal a les 14.00h.
- Horari del servei de menjador: CEIP S’Albufera de 14.00h
a les 16.00h (a partir del primer dia de l’activitat).
- Horari recollida del menjador: CEIP S’Albufera fins les
16.00h.
- Servei d’autocar: aquest serveis només es durà a terme
els mesos de juliol i agost.
Lloc i horaris JULIOL i AGOST:
• Grup 1: CEIP S’Albufera
• Grup 2: IES Alcúdia
• Grup 3: Pavelló - Poliesportiu Municipal
• Grup 4: Pavelló - Poliesportiu Municipal
- Horari d’acollida matins: al Pavelló - Poliesportiu
Municipal de 7.30h a les 9.00h (a partir del primer dia de
l’activitat).
- Horari per el començament de les activitats: cada grup
al seu espai de 9.00h a 14.00h.
- Horari recollida de les activitats: al Pavelló - Poliesportiu
Municipal a les 14.00h.
- Horari del servei de menjador: CEIP S’Albufera de 14.00h
a les 16.00h (a partir del primer dia de l’activitat).
- Horari recollida del menjador: CEIP S’Albufera fins les
16.00h.
Dies festius:
- 25 i 26 de juliol
- 15 d’agost

PREUS

COM POTS APUNTAR-TE?

RESUM TARIFES
VIU L’ESTIU

Oficina d’Esports al Poliesportiu Municipal
Av. Corneli Àtic s/n (Alcúdia).
Dates:
• EMPADRONATS A ALCÚDIA:
- Els dies 6, 7 i 8 de juny de les 9.00h a les
14.00h.
•PER A TOTHOM:
- Els dies 9 i 10 de juny de les 9.00h a les
14.00h.
PER MATRICULAR-VOS HEU D’APORTAR:
• Heu de portar emplenat el full d’inscripció.
• El pagament es farà amb targeta bancària.
• En cas de ser necessari, heu d’aportar:
- LLIBRE DE FAMÍLIA NOMBROSA
- CERTIFICAT DE DISCAPACITAT (IGUAL O
SUPERIOR A UN 33%)
- INFORME D’ATENCIÓ EDUCATIVA ESPECIAL

APUNTA’T

PREPARA’T
JUNY

EMPADRONATS
NO EMPADRONATS
SERVEI MENJADOR
SERVEI ACOLLIDA MATI
SERVEI BUS

35€
40€
37,5€
5€
NO

JULIOL

130€
160€
132€
15€
40€

ACABAMENT
AGOST SETEMBRE

130€
160€
132€
15€
40€

49€
56€
52,50€
7€
NO

VIU L’ESTIU
2022

AJUNTAMENT D’ALCÚDIA
ÀREA D’ESPORTS

"En cas de no portar el certificat de discapacitat
(igual o superior al 33%) i/o l'informe d'atenció
educativa especial no es podrà formalitzar la
inscripció. Per poder garantir la correcta
adaptació de les activitats és imprescindible
notificar amb antelació qualsevol discapacitat o
necessitat especial dels participants. En cas de
no informar degudament no es garanteix la
plaça al campus d'estiu”

COM I QUAN INFORMAREM?
A una reunió informativa que tindrà lloc a l’Auditori
d’Alcúdia, el dimarts 21 de juny A LES 18.00h.
AVÍS:
“D’acord amb l’article 263 de la llei reguladora de
les hisendes locals no es procedirà a la devolució de
l’import abonat, excepte en cas que l’activitat
administrativa no es dugui a terme per causes
imputables a l’Ajuntament”.

PER A MÉS INFORMACIÓ:
Oficines d’Esports
Av. Corneli Àtic, s/n
Poliesportiu Municipal
+34 971 897 103
o
www.alcudia.net

PLACES LIMITADES!

Tota la informació queda subjecta a possibles
modificacions segons l'evolució de la COVID-19

